
 

  

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล แต่งตัง้ มร. ยาเซค โอลแซ็ก เป็นประธานกรรมการบริหาร  
ตอกย า้ความมุ่งมั่นในอนาคตด้วยการทดแทนบุหร่ีแบบเผาไหม้ 

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 
 

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่เนล (พีเอ็มไอ) การประกาศแต่งตัง้ มร. ยาเซค โอลแซก็ ด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา มร. โอลแซ็ก เคยด ารง
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการและยงัเคยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการของบริษัทอีกด้วย ทัง้นี ้มร. องัเดร 
คาลนัโซโปลอส ซึง่เคยด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพีเอ็มไอ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ถงึวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร การแต่งตัง้นีไ้ด้เป็นไปตามการประกาศเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ผู้บริหารระดบัสงู ที่พีเอ็มไอเคยประกาศไปก่อนหน้านีใ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

การเข้ารับต าแหน่งในครัง้นี ้มร. โอลแซ็ก ยงัคงมุง่มัน่เร่งผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ “สงัคมไร้ควนั” ตาม
นโยบายของพเีอ็มไอที่ประกาศในปี พ.ศ. 2559 ซึง่บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการพฒันา การวจิยัและคิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์ และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไร้ควนั (Smoke-free products) ซึง่มีอนัตรายน้อยกวา่การสบูบหุร่ี โดยมี
จดุมุง่หมายเพื่อน าผลิตภณัฑ์ไร้ควนัเข้ามาเป็นทางเลือกทดแทนการสบูบหุร่ีแบบเผาไหม้โดยเร็วที่สดุ 
 

มร. โอลแซ็ก กล่าววา่ “ผมรู้สกึเป็นเกียรติและตื่นเต้นท่ีจะได้เป็นผู้น าของพเีอ็มไอ ในชว่งเวลาที่บริษัทก าลงัพลิก
โฉมองค์กรเพื่อเลิกผลิตบหุร่ี พีเอม็ไอเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมด้านนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายของเราคอืการ
เติบโตทางธุรกิจทีม่ีรายได้สทุธิอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงมาจากผลิตภณัฑ์ไร้ควนัให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยผลิตภณัฑ์ไร้ควนั
ที่ถกูพฒันาขึน้อย่างต่อเนื่องของเราจะช่วยขบัเคลื่อนอนาคตในระยะยาว เราจะมุง่มัน่ในการท าวจิยัทางวิทยาศาสตร์และ
ใช้ความเชี่ยวชาญ พร้อมทัง้ทกัษะการท างานและจินตนาการร่วมกนัเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพิม่ขึน้และมองหาโอกาส
ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาธุรกจิของเรา” 
 

ปัจจบุนั มร. โอลแซ็ก อาย ุ56 ปี เร่ิมท างานกบัพ่ีเอ็มไอ ในปี พ.ศ. 2536 ในด้านการเงินและการบริหารทัว่ไปใน
ทวีปยโุรปรวมถงึในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการในประเทศโปแลนด์และเยอรมนี และต าแหน่งประธานภมูิภาคสหภาพยโุรป 
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในปี พ.ศ. 2555 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2561 มร. โอลแซ็ก ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (COO) มร. โอลแซ็กส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทด้าน
เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัลอดซ์ ประเทศโปแลนด์ 
 
 



 

  

มร. โอลแซ็ก เป็นอีกหน่ึงบคุคลส าคญัในการขบัเคลื่อนการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างสงัคมไร้ควนัของพีเอ็มไอ 
ภายใต้การดแูลของเขาในฐานะ COO พีเอ็มไอสามารถเพิ่มรายได้สทุธิที่มาจากผลิตภณัฑ์ไร้ควนัถึง 28 เปอร์เซ็นต์ในไตร
มาสแรกของปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี ้ยงัสามารถขยายตลาดของผลิตภณัฑ์ไร้ควนัได้ถึง 66 แห่งทัว่โลก และยงัเป็นผู้น า
ด้านการพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจและประสบความส าเร็จในการพฒันารูปแบบการท าธุรกจิจาก B2B (Business 
to business) ไปสู่รูปแบบ B2C (Business to consumer) มากขึน้เร่ือย ๆ 
 

มร. คาลนัโซโปลอส กล่าวว่า “มร. ยาเซค เหมาะสมกบับทบาทใหม่ในฐานะซีอีโอเพื่อท าให้วิสยัทศัน์สงัคมไร้
ควนัของพเีอ็มไอเป็นจริงขึน้มากได้ ความมุง่มัน่ต่อบริษัทและพนกังานผลกัดนัให้เขาได้รับต าแหน่งนี ้กอปรกบัความรู้
อย่างแท้จริงทีเ่ขามี ทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์ ระบบของบริษัทฯ คณุค่า และนกัลงทนุ ผมเชื่อวา่เขาจะเป็นผู้น าในอดุมคติที่จะ
ท าให้ธุรกจิของเราเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง และสามารถมอบคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และผมรู้สกึตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกบัเขา
ต่อไปในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารคนใหม่” 
 

ด้าน มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั กล่าวว่า “มร. 
ยาเซค ผลกัดนัวิสยัทศัน์สงัคมไร้ควนัของพเีอ็มไอไปยงัทกุประเทศทัว่โลก ทกัษะและความเชี่ยวชาญของเขาจะชว่ยน าพา
ส่ิงใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นมาสู่องค์กร แต่น่าเสียดายทีใ่นปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่อนญุาตให้มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไร้ควนั 
แต่เราหวงัว่าผลิตภณัฑ์เหล่านี ้ซึง่มีผลวิจยัทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือรวมทัง้การมีกฎระเบียบควบคมุที่เหมาะสมจะเป็น
ที่ยอมรับในเร็ว ๆ นี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพของประชาชน และผู้สบูบหุร่ีในประเทศไทยกวา่ 10.7 ล้านคน” 
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ต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ กรุณาติดต่อ   
สวุิมล มงคลชาติ  โทรศพัท์ 089-813-3929 

https://www.philipmorristhailand.com และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/ 

 
Delivering a Smoke-Free Future 
 

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค์ 
(PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้น าในธุรกจิน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูจากต่างประเทศ เราเร่ิมน าเข้าและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ยาสบูของพเีอ็มไอ มาตัง้แต่ปี 2534 และมีพนกังานไทยทีม่ีความสามารถกวา่ 350 คน ซึง่เป็นผู้ที่มส่ีวนส าคญัในการ
พฒันาวฒันธรรมองค์กรและความส าเร็จทางธุรกิจในการสร้างสงัคมไร้ควนั 

 

https://www.philipmorristhailand.com/


 

  

เราเป็นผู้น าในการปรับโฉมอตุสาหกรรมยาสบูเพื่อสร้างสงัคมไร้ควนัและน าผลิตภณัฑ์ไร้ควนั (Smoke-free 
Product) มาแทนที่บหุร่ีซิกาแรตในท่ีสดุเพื่อประโยชน์ของสงัคม บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้สบูบหุร่ีที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตดัสินใจจะ
บริโภคผลิตภณัฑ์ยาสบูต่อไป พีเอ็มไอก าลงัสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภณัฑ์ไร้ควนั ซึง่แม้จะไม่ได้ปลอดภยัจากความเส่ียง
ต่อสขุภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดกีว่าการสบูบหุร่ีต่อไป ด้วยความสามารถอนัหลากหลายในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
พร้อมด้วยศนูย์วิจยัที่ทนัสมยั และกระบวนการพิสจูน์และวจิยัทางวิทยาศาสตร์ พีเอม็ไอมุ่งมัน่ในการสร้างความมัน่ใจว่า
ผลิตภณัฑ์ไร้ควนัจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อก าหนดด้านกฎระเบียบที่
เข้มงวด กลุ่มผลิตภณัฑ์ไร้ควนัของพีเอ็มไอประกอบด้วยผลิตภณัฑ์แบบไม่เผาไหม้และผลิตภณัฑ์ยาสบูอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ส่วนประกอบของนิโคติน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผลิตภณัฑ์ไร้ควนัของพเีอ็มไอ มีจ าหน่ายอยู่ในเมืองหลกัและทัว่
ประเทศใน 66 แห่งทัว่โลก พีเอ็มไอประมาณการว่ามีผู้สบูบหุร่ีที่เป็นผู้ใหญ่ทัว่โลกประมาณ 14 ล้านคนเปล่ียนมาใช้
ผลิตภณัฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) และเลิกสบูบหุร่ี 
 


